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ABSTRAK 

Aditya Nurhadiat, 2015 : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Universitas 
Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara tingkat 
ketergantungan, rasio kemandirian keuangan daerah, jumlah SKPD, ukuran 
legislatif, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Tingkat 
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk variabel independen 
pada penelitian ini adalah tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan 
daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan temuan audit BPK. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh Provinsi di Indonesia tahun 
2010-2012. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda 
untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa tingkat ketergantungan dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara rasio 
kemandirian keuangan daerah dan temuan audit BPK memiliki pengaruh positif 
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta jumlah 
SKPD memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

Kata Kunci : Tingkat Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, Jumlah 
SKPD, Ukuran Legislatif, Temuan Audit, Tingkat Pengungkapan 
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ABSTRACT 

Aditya Nurhadiat, 2015: Analyzes Factors that Influence The Disclosure Level of 
Provincial Government Financial Statements in Indonesia. State University Of 
Jakarta. 

This research aims to empirically analyze the influence of the level of 
dependence, independence of financial ratio, number of units under provincial 
(SKPD), legislature size, and audit findings on the disclosure level of local 
government financial statements in Indonesia. The dependent variable in this 
research is the disclosure level of local government financial statements. For the 
independent variables in this research are the level of dependence, independence 
of financial ratio, number of units under provincial (SKPD), the legislature size, 
and audit findings. This research uses secondary data which is the entire 
population of the Province in Indonesia 2010-2012. This research uses multiple 
regression method to test the hypothesis with SPSS computer program. 

From the analysis performed in this research, it can be concluded that the 
level of dependence and audit findings has no significant influence to the 
disclosure level of provincial government financial statements. The other hand, 
independence of financial ratio and legislature size has significant influence to the 
disclosure level of provincial government financial statements. The last one, 
number of units under provincial (SKPD) has negatively and significant influence 
to the disclosure level of provincial government financial statements. 

Key Words : the level of dependence, independence of financial ratio, number of 
units under provincial, legislature size, audit findings, the disclosure level 
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